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Uwarunkowania zastosowania modelu „open innovation” 
w tworzeniu krajowego systemu innowacji w Polsce

Streszczenie

Cel artykułu: przeanalizowanie wybranych wskaźników innowacyjności Pol-
ski na tle wybranych krajów, przedstawienie koncepcji „open innovation” i uwa-
runkowań zastosowania takiego podejścia w ramach krajowego systemu innowacji 
w Polsce.

Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej: analiza porównawcza wybra-
nych danych statystycznych.

Główne wyniki badań: analiza danych potwierdza niski poziom innowacyjno-
ści w Polsce na tle wybranych krajów, przy czym sytuacja ta nie uległa znacznej 
poprawie w badanym okresie.

Implikacje praktyczne: na przykładzie przypadków opisanych w literaturze 
przedmiotu oraz dotychczasowych doświadczeń krajów postindustrialnych można 
przypuszczać, że upowszechnienie modelu otwartej innowacyjności powinno – po 
spełnieniu przedstawionych warunków – pozytywnie wpłynąć na innowacyjność 
polskiej gospodarki.

Implikacje społeczne: rozwój otwartych środowisk wymiany wiedzy nie jest 
możliwy bez odpowiednio rozwiniętego kapitału społecznego, jednak działania 
zmierzające do upowszechnienia w naszym kraju modelu „open innovation” będą 
skutkowały pozytywnymi zmianami społecznymi w długim okresie, między inny-
mi ograniczeniem wykluczenia cyfrowego.

Kategoria artykułu: badawczy.

Słowa kluczowe: otwarta innowacyjność, sieciowa wymiana wiedzy.

Kody JEL: D83, F23, L20, O31

Wstęp

Trwające od sześciu lat globalne spowolnienie gospodarcze przyniosło wiele negatyw-
nych skutków nie tylko dla krajów wysoko rozwiniętych, lecz również dla krajów nowo 
uprzemysłowionych i rozwijających się, będących często ofiarami nie zawsze trafnych de-
cyzji podejmowanych przez władze Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej czy ostatnio 
również takich globalnych graczy jak Chiny. Niektóre negatywne, związane z tym zjawiska 
to m.in.: wzrost awersji do ryzyka, pogłębiająca się niestabilność i nieprzewidywalność ryn-
ków kapitałowych i walutowych, zmniejszenie dynamiki handlu międzynarodowego, bądź 
też trudno przewidywalne zmiany cen towarów na rynkach towarowych.
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Mimo wciąż niestabilnej sytuacji międzynarodowej (ostatnio również w wymiarze geo-
politycznym), nabiera tempa globalny wyścig naukowo-technologiczny. Potwierdzają to ro-
snące nakłady na prace badawczo-rozwojowe oraz działania wielu krajów, zmierzające do 
zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. W tym kontekście istotną rolę 
w intensyfikacji procesów międzynarodowego transferu technologii i dyfuzji wiedzy odgry-
wa infrastruktura teleinformatyczna, a zwłaszcza rozwijanie w społeczeństwie umiejętności 
korzystania z technologii IT. Coraz większa dostępność Internetu, szybko rozrastające się 
bazy danych, rozwój technologii mobilnych, a także kreatywność internautów w odniesie-
niu do nowych form aktywności sieciowej powodują, że Sieć staje kluczowym elementem 
globalnego systemu innowacji. Celem niniejszych rozważań jest przeanalizowanie wybra-
nych wskaźników innowacyjności polskiej gospodarki na tle wybranych krajów, a następnie 
przedstawienie uwarunkowań zastosowania modelu „open innovation” w tworzeniu krajo-
wego systemu innowacji w Polsce.

Innowacyjność polskiej gospodarki na tle wybranych krajów

Jak wiadomo, o stopniu innowacyjności gospodarki decydują czynniki wewnętrzne 
i zewnętrzne, nie można jednak zaprzeczyć, że działania proinnowacyjne zmierzające do 
zwiększenia roli danego kraju we współczesnym międzynarodowym podziale pracy mu-
szą obejmować długi horyzont czasowy. Inaczej mówiąc, nie jest możliwa poprawa pozycji 
innowacyjnej kraju w efekcie krótkookresowych działań doraźnych, a jedynym sposobem 
osiągnięcia sukcesu w tym zakresie jest konsekwentne realizowanie polityki innowacyjnej.

Najczęściej analizowanym wskaźnikiem innowacyjności jest tradycyjnie wielkość kra-
jowych wydatków na prace badawczo-rozwojowe (GERD). Podejście takie nie wydaje się 
jednak do końca uzasadnione. Wynika to z faktu, że wskaźnik ten ukazuje przede wszystkim 
skalę zaangażowania finansowego w dziedziny związane z rozwojem wiedzy i technolo-
gii, natomiast w niewielkim stopniu informuje o rezultatach prac badawczo-rozwojowych, 
zwłaszcza o tym, jaka część opracowanej wiedzy dochodzi do etapu komercjalizacji. Według 
danych OECD (2014), w 2010 roku kraje wysoko rozwinięte charakteryzowały się najwyż-
szymi wydatkami na B+R. Przykładowo ich udział w PKB Stanów Zjednoczonych wynosił 
2,83%, Niemiec − 2,80%, Francji − 2,24%, Japonii − 3,26%. Do zdecydowanych liderów 
pod tym względem trzeba zaliczyć kraje skandynawskie, w których (poza Norwegią) oma-
wiany wskaźnik przekraczał 3% PKB (dla Finlandii, Szwecji i Danii wynosił w 2010 roku 
odpowiednio 3,90%, 3,39% i 3,07%. Wydatki na B+R wykazują, ponadto, tendencję rosnącą 
w niektórych krajach nowo uprzemysłowionych − w 2010 roku odpowiadały aż 3,74% PKB 
Korei Południowej, 1,76% PKB Chin i 1,16% PKB Brazylii (World Bank 2014).

Niestety, wartość omawianego wskaźnika w Polsce jest znacznie niższa nie tylko w po-
równaniu z czołówką innowacyjną świata, lecz nawet na tle niektórych krajów rozwija-
jących się. Mimo że w ciągu dekady członkostwa Polski w Unii Europejskiej wydatki 
na B+R wzrosły prawie dwukrotnie (z 0,56% w 2004 roku do 0,90% w 2012 roku), nasz 
kraj nadal jest jednym z najgorszych pod tym względem wśród krajów członkowskich UE 
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(Ciborowski, Grabowiecki 2004). Po części wynika to ze struktury źródeł finansowania prac 
badawczo-rozwojowych w Polsce, gdyż zdecydowana większość środków pochodzi z sek-
tora państwowego (prawie 60%), a jedynie nieco ponad jedna trzecia − to środki wydatko-
wane na ten cel przez sektor prywatny (Eurostat 2014). W krajach czołówki innowacyjnej 
największy udział w finansowaniu prac badawczo-rozwojowych ma natomiast sektor pry-
watny, a zwłaszcza korporacje transnarodowe (KTN), których działania w tym obszarze są 
ukierunkowane na szybkie wprowadzanie na rynki międzynarodowe innowacji nie tylko 
produktowych, ale również marketingowych, organizacyjnych i procesowych.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jednym z kluczowych elementów strategii KTN 
w ostatnich kilku dekadach jest przenoszenie produkcji przemysłowej z kraju macierzystego 
w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (Zorska 2007). Według danych UNCTAD 
(2014), w latach 1990-2012 skumulowany odpływ BIZ (outward FDI stock) z krajów roz-
winiętych zwiększył się prawie 10-krotnie, z niespełna 2 bln do prawie 19 bln dolarów. 
Zdecydowana większość tego strumienia została skierowana również do krajów rozwinię-
tych (z czego skumulowany napływ BIZ do Polski wyniósł w 2012 roku ponad 230 mld 
dolarów), jednak coraz większy udział w napływie BIZ − zwłaszcza w ostatniej dekadzie − 
mają kraje rozwijające się. Jednym ze skutków tego zjawiska są przeobrażenia, jeśli chodzi 
o udział poszczególnych krajów w eksporcie wyrobów wysokiej techniki. Do krajów nowo 
uprzemysłowionych przenoszona jest bowiem produkcja nie tylko wyrobów tradycyjnych 
o niskim i średnim stopniu przetworzenia (do czego skłaniają między innymi znacznie niż-
sze koszty z tym związane), lecz coraz częściej także produkcja wyrobów bardziej zaawan-
sowanych technicznie. Oznacza to zatem, że kraje lokaty BIZ muszą dysponować coraz 
lepiej wykwalifikowanymi kadrami, co po części wynika z napływu nowych technologii, ale 
także z rosnących zdolności do absorpcji pozyskiwanej − między innymi tą drogą − wiedzy 
(Kuzel 2007). W rezultacie, w ostatnich kilkunastu latach wyraźnie zmniejsza się udział 
wyrobów wysokiej techniki w eksporcie przemysłowym krajów wysoko rozwiniętych, a ro-
śnie udział tej grupy towarowej w eksporcie docelowych krajów BIZ, co potwierdzają dane 
przedstawione w tabeli 1. 

Pod koniec XX wieku udział wyrobów high-tech w eksporcie wzrósł zarówno w krajach 
wysoko rozwiniętych, takich jak na przykład kraje Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone 
czy Japonia (odpowiednio o 30%, 12% i 8%), jak i w wielu krajach nowo uprzemysłowio-
nych. Spośród krajów europejskich na szczególne podkreślenie zasługuje szybki wzrost tego 
wskaźnika w Finlandii, jak również w transformujących się gospodarczo i politycznie kra-
jach Europy Środkowo-Wschodniej. Przykładowo na Węgrzech w latach 1995-2000 udział 
takich produktów w eksporcie przemysłowym wzrósł prawie czterokrotnie (z 7% do ponad 
26%), natomiast w Polsce jedynie o 30%. Spośród badanych krajów nowo uprzemysło-
wionych wysoką dynamiką poszczycić się mogła Brazylia, ale zjawisko takie można zaob-
serwować również w innych krajach BRIC oraz w szybko rozwijających się krajach Azji 
Południowo-Wschodniej. Wyjątek stanowiły Indie, w których omawiany wskaźnik w tym 
okresie wzrósł zaledwie o 8%.
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Tabela 1
Udział wyrobów wysokiej techniki (high-tech) w eksporcie przemysłowym 
w wybranych krajach OECD, BRIC i Azji Południowo-Wschodniej  
w latach 1995-2012 (w%)

Wyszczególnienie 1995 2000 2005 2010 2012 Dynamika
1995-2000

Dynamika
2001-2012

OECD 19,9 24,4 20,4 16,3 16,4 123 71
Japonia 26,5 28,7 23,0 18,0 17,4 108 65
Stany Zjednoczone 30,3 33,8 29,9 19,9 17,8 112 55
Unia Europejska 16,3 21,2 18,2 15,3 15,4 130 75

Niemcy 13,7 18,6 17,4 15,3 15,8 136 86
Francja 19,2 24,6 20,3 24,9 25,4 128 108
Finlandia 14,7 27,4 25,1 10,9 8,5 186 35
Irlandia 46,0 47,8 34,7 21,2 22,6 104 47
Szwecja 16,4 22,8 16,9 13,7 13,4 139 77
Wielka Brytania 27,0 32,3 28,3 21,0 21,7 120 64
Czechy 6,0 8,5 13,0 15,3 16,1 141 160
Węgry 6,9 26,5 25,8 24,1 18,1 383 75
Polska 2,6 3,4 3,8 6,7 7,0 130 219

Brazylia 4,9 18,7 12,8 11,2 10,5 383 55
Rosja b.d. 16,1 8,4 9,1 8,4 166a 60
Indie 5,8 6,3 5,8 7,2 6,6 108 95
Chiny 10,4 19,0 30,8 27,5 26,3 182 125
Korea Południowa 26,0 35,1 32,5 29,5 26,2 135 88
Singapur 54,1 62,8 56,9 49,9 45,3 116 74

a Dynamika w latach 1996-2000.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Banku Światowego, 
http://data.worldbank.org/topic/science-and-technology [dostęp: 18.04.2014].

W latach 2001-2012 można z kolei zaobserwować odwrócenie wspomnianych tenden-
cji przede wszystkim w krajach wysoko rozwiniętych, o czym świadczy na przykład pra-
wie 30% spadek udziału wyrobów high-tech w eksporcie przemysłowym krajów OECD. 
Można przyjąć, że jednym z powodów były pogłębiające się procesy integracyjne (zwłasz-
cza rozszerzenie Unii Europejskiej), a także rosnąca konkurencja na rynkach międzynaro-
dowych, w wyniku której KTN były zmuszone do jeszcze aktywniejszego poszukiwania 
oszczędności. Nie ulega wątpliwości, że pod koniec omawianej dekady czynnikiem intensy-
fikującym ten proces był początek światowego spowolnienia gospodarczego. W rezultacie 
udział analizowanej grupy wyrobów wzrósł jeszcze bardziej w eksporcie takich krajów, jak 
Chiny (o 25%), Czechy (o 60%) czy Polska (ponad dwukrotnie). Jakkolwiek cieszy tak duży 
wzrost udziału wyrobów high-tech w polskim eksporcie, jednak trudno prognozować, czy 
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jest to jedynie zmiana krótkookresowa (w latach 1995-2007 udział tej grupy kształtował się 
na poziomie zaledwie 2-3%), czy początek dłuższej tendencji odzwierciedlającej stopniowe 
unowocześnianie polskiego przemysłu w efekcie napływu BIZ oraz nowoczesnych tech-
nologii w innych formach (np. umów licencyjnych lub know-how). Niemniej jednak, na tle 
innych krajów OECD udział wyrobów wysokiej techniki w eksporcie przemysłowym Polski 
jest nadal dramatycznie niski (Weresa 2002; Wysokińska 2001 ).

Warto zaznaczyć, że o intensyfikacji procesów innowacyjnych w skali międzynarodowej 
w ostatnich latach mogą świadczyć nie tylko rosnące strumienie BIZ, ale również zmiany 
zachodzące w międzynarodowej wymianie usług. Według danych Światowej Organizacji 
Handlu (WTO 2013), tylko w latach 2005-2012 udział krajów azjatyckich w eksporcie tak 
zwanych pozostałych usług komercyjnych wzrósł z 20,5% do 23,8%, a Indie i Chiny zajmo-
wały w 2012 roku odpowiednio trzecie i czwarte miejsce w eksporcie tych usług, za Unią 
Europejską i Stanami Zjednoczonymi (w pierwszej piętnastce największych eksporterów 
tych usług znajdowały się ponadto Singapur, Hongkong, Korea Południowa, Tajwan, Rosja 
i Brazylia). Z kolei w eksporcie usług finansowych na miejscach od 4. do 6. znajdowały się 
odpowiednio Singapur, Hongkong i Indie (bezpośrednio przed Japonią). Znamienny jest 
również fakt, że w eksporcie usług komputerowych i informatycznych Indie wyprzedziły 
Stany Zjednoczone i zajmują obecnie drugie miejsce po Unii Europejskiej.

Przedstawione w tej części wybrane tendencje nie świadczą bynajmniej o tym, że kraje 
postindustrialne straciły pozycję centrów innowacyjnych i technologicznych we współcze-
snej gospodarce światowej, a jedynie o rosnącej konkurencji przede wszystkim ze strony 
szybko transformujących się gospodarek azjatyckich. Przykładowo duży spadek udziału wy-
robów wysokiej techniki w fińskim eksporcie przemysłowym nie oznacza, że kraj ten prze-
stał być innowacyjny (w rankingu Global Innovation Index Finlandia nadal sklasyfikowana 
jest w ścisłej czołówce światowej, nawet mimo spektakularnych problemów Nokii na rynku 
telekomunikacyjnym). Można jednak przyjąć, że jednym z przejawów gwałtownych zmian 
zachodzących we współczesnym świecie jest nasilający się wyścig technologiczny, które-
go skutkiem jest słabnąca pozycja dotychczasowych potęg, takich jak Stany Zjednoczone, 
Japonia czy Unia Europejska. Z drugiej strony, rośnie znaczenie krajów rozwijających się, 
nie tylko jako odbiorców nowych rozwiązań technologicznych, ale również jako miejsc pro-
wadzenia prac badawczo-rozwojowych i realizowania śmiałych strategii biznesowych, ta-
kich jak na przykład reverse innovation (Govindarajan, Trimble 2012). Jednym z czynników 
sprzyjających takim przemianom jest niewątpliwie rozwój Internetu, który jako globalne 
medium komunikacji przyczynia się do zmniejszania asymetrii między krajami rozwinięty-
mi i rozwijającymi się w dostępie do informacji i wiedzy.

„Open innovation” jako alternatywna metoda intensyfikacji procesów 
innowacyjnych

Znaczna część innowacyjnych pomysłów nie dociera do fazy komercjalizacji, a wie-
le nowych wyrobów i usług nie znajduje uznania w oczach klientów, nawet mimo agre-
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sywnych kampanii promocyjnych. W połączeniu z rosnącą konkurencją na rynku to 
oznacza, że cykl życia takich produktów jest stosunkowo krótki. Z drugiej strony, dzia-
łalność innowacyjna wiąże się współcześnie z dużym ryzykiem i wymaga zaangażo-
wania wielu zasobów, zatem wiele podmiotów nie jest w stanie dotrzymywać kroku 
konkurentom w globalnym wyścigu technologicznym i innowacyjnym (Castells 2001; 
Castells 2011).

Do końca XX wieku motorem innowacyjności i postępu naukowo-technicznego były 
korporacje transnarodowe, jednak zmiany, które dokonały się w ostatnich dwóch dekadach, 
zmuszają także te podmioty do wypracowania nowego podejścia do kwestii innowacyjno-
ści i zapewnienia sobie długookresowych przewag konkurencyjnych. Chociaż powszechnie 
nadal przeważa pogląd o dominacji KTN w międzynarodowym transferze wiedzy, coraz 
wyraźniejsze są zmiany dokonujące się w tej kwestii, na przykład rosnący transfer wiedzy 
między filiami korporacji z pominięciem centrali (Zorska 2007, s. 144).

Jednym z najnowszych pojęć związanych z dokonującą się zmianą paradygmatu inno-
wacyjnego rozwoju jest „open innovation”, co można przetłumaczyć jako „otwarta inno-
wacyjność”. Główną zaletą tej koncepcji − w porównaniu z obowiązującym do końca XX 
wieku tradycyjnym modelem „closed innovation” − jest dążenie do przenoszenia proce-
sów innowacyjnych poza struktury korporacyjne, a w rezultacie integrowanie zasobów we-
wnętrznych i zewnętrznych przy tworzeniu nowych idei, koncepcji i pomysłów mogących 
prowadzić do opracowania nowych produktów. W odniesieniu do otwartej innowacyjności 
używane jest także określenie „innowacyjność ukierunkowana na wyzwania” (challenge 
driven innovation), a za najważniejsze zadanie stojące przed przedsiębiorstwami chcący-
mi pozyskiwać wiedzę w środowisku otwartym uznaje się dyrygowanie procesami w sieci 
(Bingham, Spradlin 2011, s. 35-27, 50).

Zgodnie z koncepcją „open innovation”, przedsiębiorstwo chcące utrzymać lub zwięk-
szyć przewagi konkurencyjne musi zatem zrozumieć, że wiele błyskotliwych umysłów znaj-
duje się poza jej zasięgiem. Inaczej mówiąc, w przeciwieństwie do tego, co można było 
obserwować jeszcze kilka dekad temu, żaden podmiot (nawet KTN) nie jest w stanie przy-
ciągnąć i utrzymać „na wyłączność” najlepszych specjalistów w danej dziedzinie, aby na 
nich budować pozycję innowacyjną. Jest to tym trudniejsze, że obecnie wiele prac badaw-
czo-rozwojowych prowadzi się w oparciu o zdobycze wiedzy pochodzące z wielu dziedzin 
(Lazonick 2010). Kierownictwo musi wobec tego podjąć działania mające na celu wykorzy-
stanie wiedzy zgromadzonej poza formalnymi strukturami organizacji, co doskonale ilustru-
je stwierdzenie „none of us is as smart as all of us”.

Kolejną ważną kwestią jest stopień zaangażowania podmiotów gospodarczych w pra-
ce badawczo-rozwojowe. W modelu „zamkniętej innowacyjności” przeważało tradycyjne 
dążenie do wewnątrzkorporacyjnej integracji pionowej B+R, natomiast w modelu otwar-
tym część procesów związanych z powstawaniem wiedzy może przebiegać poza struktu-
rami przedsiębiorstwa (Buckley, Ghauri 2004). Wynika to z przeświadczenia, że uniwer-
sytety i publiczne placówki naukowo-badawcze są lepszym miejscem do prowadzenia 
badań podstawowych, natomiast podmioty gospodarcze mogą zajmować się efektywnym 
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przekształcaniem teoretycznych koncepcji w nowe produkty (komercjalizacją wiedzy). 
Aby to osiągnąć, konieczna jest ścisła współpraca między sferą nauki i biznesu, co może 
na przykład polegać na współfinansowaniu badań prowadzonych na uczelniach wyższych, 
nawiązywaniu kontaktów z naukowcami i zdolnymi studentami, a także umożliwianiu 
własnym pracownikom zakładania innowacyjnych firm odpryskowych. Chociaż to ostat-
nie działanie może się wydawać sprzeczne z interesami przedsiębiorstwa, wiedza rozwija-
na w ramach przedsięwzięć spin-off może po pewnym czasie „wrócić” do organizacji ma-
cierzystej, na przykład w wyniku późniejszego przejęcia firmy odpryskowej (Chesbrough 
2006; Mowery, Oxley 1995). 

Należy w tym miejscu wyraźnie zaakcentować kluczowe czynniki dla stworzenia otwar-
tego środowiska innowacji i wymiany wiedzy, określanego również mianem „otwartej kul-
tury innowacyjności”. Funkcjonowanie w takim środowisku oznacza przede wszystkim 
konieczność podejmowania ryzyka zamiast jego unikania, jak również zaakceptowania 
faktu, że wyzwania podejmowane w ramach otwartej kultury innowacyjności prowadzą do 
występowania problemów związanych z własnością intelektualną (Branstetter i in. 2006). 
Aby skutecznie radzić sobie z takimi sytuacjami, konieczne jest zapewnienie otwartej, 
wielokierunkowej komunikacji między wszystkimi interesariuszami procesów innowacyj-
nych. Doskonałym medium to umożliwiającym jest Internet, przy czym oprócz komuni-
kacji prowadzonej w ramach sieci teleinformatycznych często rozwijane są także bezpo-
średnie kontakty między zainteresowanymi podmiotami. Bez względu jednak na to, czy 
relacje w modelu otwartej innowacyjności mają charakter realny czy wirtualny, kluczowe 
dla ich efektywnego nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania jest zaufanie oraz siecio-
wa współpraca (networking) przy podejmowaniu kolejnych wyzwań zmierzających do opra-
cowania nowej wiedzy, a w rezultacie − wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów 
(Lindegaard 2010; Tapscott, Williams 2010).

W kontekście dotychczasowych rozważań należy także podkreślić, że warunkiem 
rozwoju w Polsce gospodarki opartej na wiedzy oraz większego zaangażowania pol-
skich interesariuszy w globalny transfer innowacji i technologii za pośrednictwem 
Sieci są przede wszystkim wielokierunkowe zmiany systemowe. Nie będą one jed-
nak możliwe bez podjęcia działań mających na celu promowanie postaw społecz-
nych skutkujących wzrostem zaufania (w tym także obywateli do instytucji państwa) 
oraz zacieśnianiem współpracy w wymiarze realnym, co w konsekwencji powinno 
prowadzić do większej innowacyjności naszej gospodarki. Działania takie muszą 
zostać podjęte jak najszybciej ze względu na tempo ewoluowania mediów elektro-
nicznych (zwłaszcza Internetu), a w konsekwencji − także sieciowych modeli za-
rządzania wiedzą i procesami B+R (Gryczka 2013). Wynika to przede wszystkim 
z przekonania, iż zaniechanie lub opóźnianie zmian dotyczących fundamentów in-
nowacyjności, do których bez wątpienia trzeba zaliczyć kapitał społeczny, będzie 
skutkowało dramatycznie szybkim pogarszaniem się pozycji konkurencyjnej Polski 
na rynkach międzynarodowych. 
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Podsumowanie

Podsumowując, należy stwierdzić, że wdrożenie rozwiązań bazujących na koncepcji 
„otwartej innowacyjności” mogłoby znacząco przyśpieszyć procesy innowacyjne w Polsce. 
Aby to było możliwe, konieczne jest spełnienie kilku podstawowych warunków:

1. Zwiększenie nakładów na badania i rozwój, z jednoczesnym opracowaniem skutecz-
nych metod oceny efektywności prac badawczo-rozwojowych. Kluczowe z punktu widzenia 
przyszłej pozycji konkurencyjnej Polski jest ponadto intensywne promowanie postaw pro-
innowacyjnych u krajowych przedsiębiorców (także poprzez rozwój struktur klastrowych), 
a także likwidowanie barier administracyjnych i biurokratycznych krępujących rozwój 
przedsiębiorczości.

2. Upowszechnianie najnowszych technologii ICT, zwłaszcza na obszarach wiejskich 
i w mniejszych miejscowościach, w celu przeciwdziałania zjawisku wykluczenia cyfrowe-
go. W tym kontekście niezbędne są również szybkie zmiany w systemie edukacji w Polsce, 
których istotą powinno być nie tylko udostępnianie nowoczesnych narzędzi IT osobom 
uczącym się i pracownikom sfery edukacyjnej, ale przede wszystkim rozwijanie wszech-
stronnych umiejętności posługiwania się takimi narzędziami oraz sprawnego poruszania się 
w globalnej Sieci.

3. Przeprowadzenie jakościowej reformy systemu edukacji i szkolnictwa wyższego 
polegającej na rozwijaniu samodzielności, elastyczności, nieszablonowego i kreatywnego 
myślenia, współpracy przy rozwiązywaniu zadań oraz umiejętności krytycznej oceny i we-
ryfikacji informacji dostępnych w Sieci. Bez odejścia od modelu edukacji bazującego na 
pamięciowym przyswajaniu danych oraz kształcenia pod kątem kolejnych testów trudno 
bowiem oczekiwać dynamicznego rozwoju kreatywnego i innowacyjnego społeczeństwa.

4. Stworzenie narodowego systemu innowacji (wraz z regionalnymi podsystemami), 
w którym oprócz uczelni, instytucji publicznych i przedsiębiorstw ważną rolę odgrywać 
będą także regionalne centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości oraz in-
stytucje finansujące (między innymi fundusze kapitału zalążkowego czy fundusze poręczeń 
kredytowych). To oznacza, że zróżnicowaniu ulegną źródła finansowania innowacyjnych 
projektów, z przesunięciem środka ciężkości ze środków budżetowych i unijnych na kapitał 
prywatny.

5. Rozwój elektronicznych usług publicznych bazujących na ogólnodostępnej, szero-
kopasmowej infrastrukturze telekomunikacyjnej. Ważnym bodźcem stymulującym proces 
budowania społeczeństwa cyfrowego (sieciowego) opartego na współpracy i zaufaniu są 
umiejętności korzystania z nowych technologii teleinformatycznych, a największą zachętą 
do ich zdobywania powinna być rozbudowana oferta e-usług.
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Determinants of the Application of the Open Innovation Model  
in Creation of the National System of Innovations in Poland

Summary

Article’s objective: to analyse the selected indices of innovativeness of Poland 
against the background of the selected countries, to present the concept of open in-
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novation and determinants of the application of such an approach within the frame-
work of the national system of innovations in Poland.

Type of the research methodology used: a comparative analysis of the se-
lected statistical data.

Main research findings: the data analysis confirms the low level of innovative-
ness in Poland against the background of the selected countries; however, the situa-
tion has not undergone any considerable change in the period investigated.

Practical implications: on the example of cases described in the subject litera-
ture as well as the hitherto experience of the post-industrial countries, one may sup-
pose that dissemination of the model of open innovativeness should – having met 
the presented conditions – positively influence Polish economy’s innovativeness.

Social implications: the development of open environments of knowledge ex-
change is not possible without an adequately developed social capital; however, 
the measures aimed at popularisation in this country of the open innovation model 
will result in positive social changes in a long run, inter alia, in reduction of digital 
divide.

Article category: research.

Key words: open innovativeness, network knowledge exchange.

JEL codes: D83, F23, L20, O31

Обусловленности применения модели «open innovation»  
в создании национальной системы инноваций в Польше

Резюме

Цель статьи: провести анализ избранных показателей инновационности 
Польши на фоне избранных стран, представить концепцию «открытой инно-
вации» (англ. open innovation) и обусловленностей применения такого подхо-
да в рамках национальной системы инноваций в Польше.

Вид использованного метода изучения: сопоставительный анализ из-
бранных статистических данных.

Основные результаты исследований: анализ данных подтверждает низ-
кий уровень инновационности в Польше на фоне избранных стран, причем 
эта ситуация в обследуемый период не претерпела сколько-нибудь значитель-
ного улучшения.

Практические импликации: на примере случаев, описанных в литера-
туре по предмету, а также прежнего опыта постиндустриальных стран можно 
предполагать, что распространение модели открытой инновационности долж-
но – после выполнения представленных условий – положительно повлиять на 
инновационность польского народного хозяйства.

Социальные импликации: развитие открытых сред по обмену знаниями 
невозможно без развитого общественного капитала; однако действия, направ-
ленные на распространение в нашей стране модели open innovation, принесут 
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положительные общественные изменения в более длительный период, в част-
ности, в форме ограничения цифрового барьера.

Категория статьи: исследовательская.

Ключевые слова: открытая инновационность, сетевой обмен знаниями.

Коды JEL: D83, F23, L20, O31
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